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 :الممخص
ىذه الدراسة تسمط الضوء عمى مفيوم الميارات االجتماعية، الذي يعتبر من المتغيرات التي ييتم بيا عمم النفس 

 يةالصدق والثبات لمقياس الميارات االجتماعية لطفل التربية التحضير  1الدراسة إلى استخراج بينات يجابي، وتيدف ىذهاإل
 .( طفل022)، وذلك باستخدام عينة مكونة من

 وأظيرت الدراسة معامبلت اتساق جيدة باستخدام معامل ألفا وحساب ارتباطات األبعاد بالدرجة الكمية لممقياس
وتم استخدام التحميل العاممي بطريقة المكونات األساسية وأشارت النتائج إلى استخبلص أربعة  ة،وباستخدام التجزئة النصفي

 عوامل لمميارات االجتماعية ىي: التعاون، والتواصل االجتماعي، والمشاركة الوجدانية، والضبط االجتماعي االنفعالي.

 .ة، الميارات االجتماعية المصورةدالالت الصدق والثبات، الميارات االجتماعي الكممات المفتاحية:

Evidence of Validity and Reliability of the Visual Scale of Social Skills  
for Preparatory Education Children 
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Abstract 

This study sheds light on the concept of social skills that is considered as one of the most 

interesting variables of positive psychology, this study aims to  examining evidence of validity and 

reliability of social skills scale to Preparatory Education Children,  the sample of this study consisted 

of (200) children. 

The scale revealed an adequate degree of reliability and validity by using Cronbach Alpha and 

the correlation between the dimensions and its total degree, using split  half  reliability. The factorial 

analysis was used through principal components analysis, the results indicated drawing four factors: 

Cooperation, social communication, empathy, social and emotional control.   
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 : ةــمقدم
بلع عمى نظريات عمم النفس واالتجاىات الفكرية التربوية، يتضح لنا أن أغمبيا يؤكد طمن خبلل اال

عمى أىمية مرحمة الطفولة المبكرة وتأثيرىا عمى حياة الفرد المستقبمية، وكل نظرية أو اتجاه يفسر ىذه 
جميع مراحل  المرحمة من زاوية خاصة، حتى أصبحنا نممك كمًا ىائبًل من التفسيرات المتنوعة لمسموك في

نمو الفرد. وجود الطفل في المجتمع أو في الوسط المدرسي يضعو تحت قيود وضوابط لسموكو 
واستجاباتو، خاصة منيا ما يتعمق بتعاممو مع اآلخرين في المواقف االجتماعية المختمفة، لذا وجب 

ية، وىذا من خبلل تصور االىتمام بنمو الطفل من جميع الجوانب النفسية والعقمية والوجدانية واالجتماع
 تكاممي يخضع لجميع النظريات التي اىتمت بتحسين مستوى الطفل في جميع جوانب النمو.

ويرتبط النمو االجتماعي بإدراك الطفل لآلخرين وعبلقتو بيم وتعاطفو معيم ومساندتيم لو، والنمو 
تعمقة بمحتوى التعمم االجتماعي في الطفولة المبكرة يمكن تنميتو من خبلل طرق تعمم الطفل لمميارات الم

     وقبل أن يمتحق الطفل بالمدرسة ينبغي  ،(707، 0227من عادات وميارات واتجاىات سموكية)بدير، 
  يكتسب بعض الخبرات االجتماعية من الروضة، من خبلل تفاعمو مع المربيات واألطفال اآلخرين  أن

لوسط المدرسي بميارة، ينبغي أن تنمى لديو سمة من نفس عمره، وحتى يتفاعل الطفل مع اآلخرين في ا
 الثقة بالنفس وأن يخرج من مرحمة التمركز حول الذات التي تعتبر سمة غالبة في ىذه المرحمة العمرية. 

وتعميم األطفال الميارات االجتماعية في وقت مبكر يزيد من قدرتيم عمى حل المشكبلت، وتحقيق 
اديمي، لذلك من المبلحظ بأن األطفال الذين يمتمكون ميارات النجاح عمى المستوى الشخصي واألك

اجتماعية ىم أقدر عادة عمى المشاركة في االجتماعات والتعاطف مع اآلخرين، وبالمقابل يؤدي النقص 
حين أشار  (Goleman)في الميارات االجتماعية لدى الطفل إلى فشل في الحياة االجتماعية، وىو ما أكده

لذين يفتقرون إلى الميارات االجتماعية يشعرون باإلحباط وال يفيمون ما يجري حوليم، إلى أن األطفال ا
 (77، 0272)قطامي واليوسف،  .كما وأنيم يواجيون مشكبلت دراسية في معظم الحاالت

 اإلشكالية:
عند تطبيق مقياس لفظي لمميارات االجتماعية مع طفل في سن الخامسة، فقد تصادفنا مشكمة عدم 

ن الطفل في ىذه المرحمة من المغة         ؤللفاظ المستخدمة في المقياس، وىذا راجع إلى عدم تمكفيمو ل
ية لدى طفل المرحمة العمرية من خبلل عدم توفر مقاييس تقيس الميارات االجتماعوتتحدد مشكمة الدراسة 

               ن وجدت سنوات(، وىذا ما لمسناه من خبلل بحثنا في المكتبة الجزائرية، وا   6 إلى 5من)
 لنقد ألنيا ال تمتزم بالموضوعية فيي مقاييس تعتمد عمى تقييم المعممة أو األم، وىذه المقاييس تتعرض

صدقو  ماعية لدى الطفل، واستخراج بيناتليذا ظيرت الحاجة إلى تصميم مقياس مصور لمميارات االجت
 وثباتو. 
 
 



 

 

 الدراسة: أسئمة
 ياس الميارات االجتماعية المصور لطفل التربية التحضيرية ؟ت صدق وثبات مقبيناما  -7
 ما العوامل التي يتكون منيا مقياس الميارات االجتماعية المصور لطفل التربية التحضيرية ؟ -0

 :أهداف الدراسة
 : إلى ما يمي الدراسة تيدف

 الصدق والثبات(.ى الخصائص السيكومترية لممقياس)التعرف عم -7

 مميارات االجتماعية لدى أطفال التربية التحضيرية.العوامل المكونة ل لتعرف عمىا -0
عدم اعتماد المقياس عمى القدرة المفظية التي ال يتمكن منيا الطفل في ىذه المرحمة العمرية، واعتماده  -3

 أساسًا عمى الصور الواقعية الممونة.

 أهمية الدراسة:
 :ليةالتا النقاط في الحالية الدراسة أىمية تكمن

. توفير مقياس مصور لمميارات االجتماعية في البيئة الجزائرية يتمتع بدالالت مناسبة من الصدق 7
 والثبات إلنجاز أىداف دراسات آخرى.

. ىذه الدراسة تسمط الضوء عمى مفيوم الميارات االجتماعية، الذي يعتبر من المتغيرات اليامة التي 0
يعتبر مظيرًا ىامًا من مظاىر النمو المتوازن والشامل لشخصية  ييتم بيا عمم النفس االيجابي، والذي

 الطفل.     

 حدود الدراسة:
 .0272/0275الحدود الزمانية: الفصل الثاني من السنة الدراسية  -     

 .(3( و)0)ائيات مقاطعتي الرويساتلحدود المكانية: ابتدا -

 .بية التحضيرية( طفل من التر 022)الحدود البشرية: تكونت العينة من -

 .سنوات 6-5طفل التربية التحضيرية ل العمرية بالمرحمة الدراسة تتحدد -

 تحديد مصطمحات الدراسة:
الية قدرة األدلة عمى تدعيم تأويبلت الدرجات المستمدة من المقياس، وفي الدراسة الح بينات الصدق: -

 وصدق المفيوم.، : صدق المحتوىقمنا بتقدير الصدق باستخدام
ثبات بمرور الزمن، االتساق الداخمي بمعامل ديرات المحصل عمييا باستخدام: الىو التق بينات الثبات: -

 .(سبيرمان بروان(، والتجزئة النصفية بمعادلة)كرونباخ األف)
     التي تحقق استجابات مبلئمة  نفعاالتات واالىي مجموعة المعارف والسموك :المهارات االجتماعية -

الميارات  مقياس لمطفل عمى تقّدر التي بالدرجة الحالية الدراسة كما تحدد إجرائيًا في مع اآلخرين،
 االجتماعية المصور.



                                          
 

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

   ، وتتطمب ىذه العممية توفر أداة تعتبر عممية جمع البيانات خطوة أساسية في أي بحث عممي
ما كان نوع البحث، ويعتبر الصدق والثبات من الركائز من أدوات القياس التي تعد ضرورة الزمة مي

األساسية التي تستند إلييا أدوات القياس وتولييا األىمية القصوى كي تأتي نتائج البحث عمى مستوى 
 عالي من الثقة والتقدير.

إن الصدق أىم خاصية من خصائص القياس، ويشير مفيوم الصدق إلى االستدالالت الخاصة 
من درجات المقياس من حيث مناسبتيا ومعناىا وفائدتيا، وتحقيق صدق القياس معناه  التي نخرج بيا
صدق االختبار يتعمق باليدف  (،465، 2014أبو عبلم، ة التي تؤيد مثل ىذه االستدالالت)تحقيق األدل

 ( 186، 2000عبلم، ر الذي يتخذ استنادًا إلى درجاتو.)الذي يبنى االختبار من أجمو، وبالقرا
م إن الصدق مفيوم موحد إال أن ىناك أنواعًا من األدلة يمكن جمعيا لدعم االستدالالت ورغ

المستمدة من درجات أداة القياس، فالمعايير المعدة من لجنة مشتركة من الجمعية النفسية األمريكية 
(APA)  جمعية البحوث التربوية األمريكيةو(AERA)  المجمس القومي لمقياس في التربيةو(NCME) 

دليل صدق المحتوى، دليل صدق المعيار، ودليل  تصنف أدوات جمع أدلة الصدق في األصناف التالية:
           وقد تم التحقق من صدق المقياس  (،285، 1972/2013 ،وآخرون )آريصدق المفيوم البنائي

 :الدراسة الحالية بالطرق التالية في
داة القياس في تمثيل أنود الموجودة في االختبار أو صدق المحتوى: يشير إلى المدى الذي تبمغو الب -

      المحتوى الذي اختير في األصل لكي يتضمنو االختبار، وذلك بعرض محاور االختبار أو بنوده 
 (168، 2002)صابر وخفاجة،  .المحكمين لبلستفادة من آرائيمعمى 

يل عمى أن ار، وبتعبير آخر إقامة الدل: يقدر ما ىي الصفات النفسية التي يقيسيا االختبالمفيوم صدق -
  وتربط  ،(8، 2008)المفاىيم( تفسر إلى حد ما األداء عمى االختبار)تيغزة، بعض التكوينات الفرضية

الصدق العاممي بصدق البناء، وييدف التحميل العاممي إلى التعرف عمى بنية الخاصية  (أنستازي آن)
              وضعيا في صورة معامبلت االرتباط.يانات و النفسية من خبلل تحميل العبلقات بين الب

 (235 ،2012، )معمرية
ولكنو ليس بديبل عن الصدق، والمقياس الذي يعطينا درجة غير  كما أن الثبات ضروري لممقياس

مستقرة أو غير متسقة ال يمكن أن يكون صادقًا، ومن الناحية األخرى إذا كانت درجة ثبات المقياس عالية 
فيذا ليس دليبًل عمى صدق المقياس، لذا فإن معامل الثبات يحد من الصدق ولكن ارتفاع معامل  جداً 
 ويمكن تقدير الثبات بربط الدرجات ،(481، 2014بات ال يضمن درجة مرضية من الصدق)أبو عبلم،الث

 مكافئةموعات مختمفة من البنود الو مع مجأالتي يحصل عمييا األشخاص أنفسيم في مناسبات مختمفة 
وتتطمب ىذه اإلجراءات تطبيقين لبلختبار، وتفحص إجراءات أخرى التوافق/الثبات الداخمي لبلختبار 

 في الدراسةوقد تم التحقق من ثبات المقياس  (،304، 1972/2013آخرون، و  وتتطمب تطبيقًا واحدًا)آري
 :بالطرق التالية الحالية



 

 

عمى تطبيق االختبار مرتين متتاليتين عمى نفس االستقرار بمرور الزمن: تعتمد ىذه الطريقة  -
 (222، 2010، وآخرون )عمر .المتجانسة والممثمة لممجتمع األصل من األفرادالمجموعة 
     من أىم مقاييس االتساق الداخمي لبلختبار المكون  (ألفا كرونباخاالتساق الداخمي: يعتبر معامل) -

 (160، 2011)مقدم،  .الختبار بثبات بنودهدرجات مركبة، ومعامل ألفا يربط ثبات امن 
قسم االختبار إلى قسمين متماثمين، ولكي يكون متماثمين فعبل فإن األسئمة المكونة يالتجزئة النصفية:  -

ومتساوية في العبلقة  ،وفي توزيع صعوبة األسئمة لكل منيما يجب أن تكون متساوية في متوسط الصعوبة
 (155، 2011مقدم، ) .ة في الوقت المخصص لتطبيقياالداخمية بين األسئمة ومتساوي

سموكات الطفل  "" الميارات االجتماعية بأنيا Gresham et Elliottيعرف كل من" الميارات االجتماعية: -
 "ومفيوم الذات والتكيف النفسي ،في الوضعية التي تعكس موقفو تجاه القبول من قبل الزمبلء والبالغين

(Yoon Sung,2009,8)،  يقترح "وRimm & Markle  ات مجمل السموكيا: أن" تعريفًا لمميارات االجتماعية
والتي  ،شخصيةال سياق العبلقاتاستجابات اآلخرين في  فيالمفظية وغير المفظية التي يؤثر بيا األفراد 

  (20 ،0223فرج، ) .ويتجنب غير المرغوبة ،يحصل بموجبيا عمى نواتج مرغوبة
جميع أنواع المعرفة االتصالية التي يحتاج "الميارات االجتماعية بأنيا " Selts et alويعرف " 

 ."اجتماعياً  إلييا األفراد والجماعات لمتمكن من التعامل مع بعضيم البعض بالطرق التي تعتبر مناسبة
 (58، 0222الحميضي، )

   نعتمد عميو  ومن خبلل قراءتنا لمتعريفات السابقة، نستخمص تعريفًا لمميارات االجتماعية الذي
في الدراسة الحالية بأنيا: القدرة عمى اإلدراك المعرفي لممواقف االجتماعية ثم أداء سموك مقبول اجتماعيا 

 مع اآلخرين، والتواصل معيم بسيولة ويسر ومشاركتيم وجدانيًا.

 الدراسات السابقة:
محكي لمقياس الميارات مؤشرات الثبات والصدق ال" :( بعنوان0273دراسة العمري، حسان غازي) -7

لصورة  الخصائص السيكومترية استخراج إلى الدراسة ىذه ىدفت :"عمى عينات أردنية (SSIT) االجتماعية
 وذلك ((Inderbitzen & Foster, 1992من كل أعده الذي لمطمبة االجتماعية الميارات لمقياس مقترحة أردنية

 جيدةاتساق  معامبلتالدراسة  أظيرت األولى، معيةالجا طمبة السنة ( من928)من مكونة عينة باستخدام
 المذين إليجابي والسمبيا المقياسين من لكل الكمية بالدرجة الفقرات رتباطاتا وحسابألفا  عاملم استخدامب

 ثبلثة مع والتباعدي التقاربي لمصدق ىامةت مؤشرا ووفرت ىذه الدراسة المقياس األصمي، يتضمنيما
   والعصابية االنبساط ومقياس العيادي، الغضب مقياس الحياة، عن الرضا مقياسىي: ة محكي مقاييس

 كما لصدقيا، دعما يوفر مما اثنين عاممين استخراج لؤلداة العاممية البنية دراسة أظيرت ذلك موازاة في
 .الصدق ليذا إضافيا دعما والسمبي اإليجابي المقياس جزأي من كل بين االرتباط دراسة وفرت

" الصورة البحرينية الختبار مفيوم الذات (: بعنوان0273ل، أحمد سعد والجنيد، شيخة أحمد)جبلدراسة  -0
 مفيوم اختبار من بحرينية صورة تطوير الدراسة استيدفت المصور ألطفال الروضة في مممكة البحرين":

 طفالأل الذات لمفيوم بوردو أعده الذي االختبار وىو البحرين، الروضة بمممكة ألطفال المصور الذات



                                          
 

 

 لتمك الخصائص السيكومترية عمى التعرف الدراسةت ستيدفا كما ما قبل المدرسة االبتدائية، مرحمة
 مرحمة تبلميذ من  178من التقنين عينة تكونت وقد ،البحرين مجتمع عمى وتقنينيا من االختبار، الصورة
البحرين:  بمممكة محافظات أربع من عشوائياً  اختيارىم تم ،)إناثا82 و ،ذكوراً 96 )الجنسين من الروضة
 بنود بين رتباطالا صدق استخدام تم ختبارن صدق االم ولمتحقق والمحرق، العاصمة، الشمالية، الجنوبية،
 وكذلك ألفا، كرونباخ معادلة باستخدام ختباراال ثبات معامبلت حساب تم وقد الكمية، ودرجتو االختبار
    البحرينية لمعينة  Normsلتقنينا معايير ستخراجاو  الكمية بالدرجة نودالب وارتباط ،النصفية التجزئة ثبات
 .تلمدرجا اإلرباعيات حساب وتم الخام، لمدرجات المناظرة  Percentile Ranksالمئينية الرتب استخراج تم
ية " الصدق العاممي لمقياس الطبلقة النفسبعنوان( 2011، عايد كريم)الكناني، عمي طاىر و حبيبدراسة  -

إلى إيجاد الصدق العاممي لمقياس  دراسةال تىدف رة في العراق":ئلبلعبي أندية الدرجة األولى بالكرة الطا
بلقة طوقد استخدم الباحثان مقياس ال ،الطبلقة النفسية والتعرف عمى مستواىا لدى العبي الكرة الطائرة

مواجية  تركيز االنتباه، بالنفس، الثقة :فقرة موزعة عمى ستة مجاالت ىي 70النفسية الذي اشتمل عمى
تم استخبلص ستة  لعاممياوبعد إجراء التحميل  ،آلية األداءو  التحكم والسيطرة الرياضية، االستمتاع، القمق،

  وقد ظيرت العينة بمستوى متوسط كدرجة كمية ،فقرة 38عوامل وعميو أصبحت فقرات المقياس النيائية
         توسط ماعدا مجال االستمتاع فظيرتينة بمستوى مأما في مجاالت المقياس فقد ظيرت الع

 بمستوى عالي.

 إجراءات الدراسة الميدانية

 منهج الدراسة:
اتبعت الدراسة الحالية المنيج الوصفي التحميمي، الذي يعتمد عمى تحميل البيانات المتحصل عمييا 

خصائص السيكومترية لمقياس من عينة الدراسة، ثم القيام بالمعالجة اإلحصائية من أجل حساب ال
 الميارات االجتماعية المصور لطفل التربية التحضيرية.

 مجتمع وعينة الدراسة:
رقمة المسجمين في السنة أطفال التربية التحضيرية بابتدائيات مدينة و  من الدراسة مجتمع يتكون

ق إحصائيات مكتب ( فوجًا، وف107)( طفبًل مقسمين عمى2629( والبالغ عددىم)2015-2014)الدراسية
( 8)( طفل يشكمون200من) الدراسة عينو تكونتو  بع لمديرية التربية لوالية ورقمة،الخريطة المدرسية التا

 االبتدائيات (، وقد تم اختيار3( و)2)( ابتدائيات من مقاطعتي الرويسات6)تحضيرية منأقسام لمتربية ال
 ، والجدول التالي يوضح ذلك:بالطريقة العرضية

 
 
 



 

 

 ( توزيع العينة حسب النوع االجتماعي ومتوسط درجات المهارات االجتماعية1)جدول       

 

 

 

 

 

 

 الدراسة وخصائصها السيكومترية:أدوات 
مى حد عممنا( تحقق غرض الدراسة الحالية، ظيرت الحاجة )عنظرا لعدم توفر مقاييس جزائرية

طبلع عمى منياج ومن خبلل اال التربية التحضيرية، إلعداد مقياس الميارات االجتماعية المصور ألطفال
التربية التحضيرية، والمراجع والدراسات العربية واألجنبية والمقاييس التي تناولت الميارات االجتماعية 

 في بناء المقياس الحالي، ومن ىذه المقاييس: اند منيا الباحثلؤلطفال، استفا
أبعاد وىي:  3( بندًا تندرج تحت 51)ويتكون من " لمميارات االجتماعية:Gresham and Elliott* مقياس "

 (Gresham and Elliott, 1990) .الميارات االجتماعية والمشاكل السموكية والميارات األكاديمية
أبعاد  4تحت  ( موقفًا مصوراً 20)" لمذكاء االجتماعي المصور: ويتكون مناليوسف" قطامي و * مقياس

                 .التعاون مع اآلخرينو  ،المحافظة عمى العبلقات ،التواصل الفعال ،وىي: التعاطف
 (375، 2010 ،قطامي واليوسف)

أبعاد  3ًا مصورًا تندرج تحت ( موقف16)رات االجتماعية المصور: يتكون منلمميا* مقياس "رحاب السيد" 
 (149، 2005)السيد،  .وىي: التعاون والحب واالحترام

  أبعاد وىي: المبادأة بالتفاعل 4السيد عبد الرحمن" لمميارات االجتماعية لمصغار: ويتكون من * مقياس "
ابية ويتفرع والتعبير عن المشاعر اإليج ،الضبط االجتماعي االنفعالي، التعبير عن المشاعر السمبية، 

 (33، 1998)عبد الرحمن،  .( بند57منيا)
أبعاد  3 ( بندًا يندرج تحت22من)لتفاعل االجتماعي لؤلطفال: ويتكون اعادل عبد اهلل محمد" * مقياس"

  (10، 2003)محمد،  .والتواصل االجتماعي ،االىتمام االجتماعي، وىي: اإلقبال االجتماعي
 التالية:وفي بناء المقياس أتبعنا الخطوات 

 
 
 

متوسط درجات المهارات  المجموع
 االجتماعية

 النوع االجتماعي
 االبتدائية

 ذكر أنثى
 (1اإلمام مالك)القسم 10 19 43.69 29
 (2اإلمام مالك)القسم 13 16 45.90 29
 وريدة مداد 12 16 44.11 28
 األشوال 9 11 43.15 20
 2سكرة الغربية  12 9 41.57 21
 2مسروق  7 12 41.21 19
 (1عمر بن عبد العزيز) القسم 12 14 41.77 26
 (2عمر بن عبد العزيز) القسم 15 13 40.07 28
 المجموع الكمي 200



                                          
 

 

 ثبلثة أبعاد وىي: عتمدنااأ. تحديد أبعاد الميارات االجتماعية التي سوف يقيسيا المقياس، حيث 
 التواصل االجتماعي. -
 التعاون. -
 المشاركة الوجدانية. -

        ب. تحديد السموكات الدالة عمى األبعاد الثبلثة ثم صياغتيا في شكل بنود، وقد بمغ عدد البنود 
 ( بندًا.18)صورة األولية لممقياسفي ال

( موقفًا لئلناث، حيث 18) ( موقفًا لمذكور،18)اقف تمثل البنود المكونة لكل بعدج. تصميم وتصوير مو 
يتكون الموقف الواحد من أربع صور، الصورة األولى تمثل المشكمة ويطرح السؤال عمى الطفل كيف 

الثبلث تعتبر كبدائل يختار منيا الطفل كحل  يمكن أن يتصرف اتجاه تمك المشكمة، بينما الصور
 لممشكمة المعروضة في الصورة األولى.

 د. صياغة تعميمات تطبيق المقياس بمغة بسيطة تكون مفيومة بالنسبة لمطفل.
الطفل  فيو يظير الذي الموقفأن  بحيث العينة، ألفراد الزمني لمعمر نظراً الثبلثي  التدريج استخدام ىـ. تم

أما  درجة، يأخذ مميارةل متقن غير الطفل فيو يظير الذي الموقفدرجات، و  3 يأخذ مميارةل متقن
درجتين، وبذلك تكون الدرجة  يأخذ كامل بشكل ليس لكن لمميارة متقن الطفل فيو يظير الذي الموقف

 ( درجة.54الكمية لممقياس)
الصور  مبلئمةي في مدى المواقف المصورة عمى محكمين من ذوي االختصاص إلبداء الرأعرض  و.

 ارتباط البنود باألبعاد. مبلئمةلمبنود ومدى 

 إجراءات التطبيق:
التحضيرية في من أطفال التربية  )إناثاً 110 و ذكورا،ً  90) طفبل (200المقياس عمى) تطبيق تم وقد
 ي:التال النحو عمى تطبيقو عممية وتسير فردية، بطريقة المقياس ىذا ويطبق ،وست سنوات سن خمس

يتم تجييز مكان مناسب يحتوي عمى كراسي وطاولة، ويحاول الفاحص إجراء حديثًا لتخميص الطفل  -
 من الخجل والخوف، وبعدىا يتحدث إليو.

يقوم الفاحص بفتح كراس المواقف المصورة عمى البند األول، ويقرأ العبارة التي تشرح الصورة ويشير  -
عميو ثبلثة بدائل، كل بديل في شكل صورة، ويجب  ثم يطرحإلى الطفل الذي تتحدث عنو الصورة، 

 عمى الفاحص أن يتجنب اإليحاء إلى بديل معين.
 ورقة تدوين اإلجابة. يقوم الفاحص بتسجيل إجابة الطفل في -
مة اإلجابة نتيجة يمكن إعادة تطبيق المقياس في جمسة أخرى في حال لم يتمكن الطفل من مواص -

 ابات األطفال من خبلل مفتاح التصحيح ثم نتحصل عمى الدرجة الكمية.يتم تصحيح إج التعب أو الممل،

 



 

 

 األساليب اإلحصائية:
م االتساق بين األبعاد وبين الدرجة الكمية، كما استخد (بيرسونمعامل االرتباط)استخدمت الدراسة 

، وتم (نسبيرمان بروابمعادلة) ، واستخدمت التجزئة النصفية(ألفا كرونباخالداخمي عن طريق معامل)
 وتم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية ،حساب الصدق عن طريق صدق المحتوى والصدق العاممي

 .SPSS لمعموم االجتماعية

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:

صدق وثبات مقياس الميارات  بينات ما ل األول عمى:اؤ سال ينص األول: السؤال عرض نتيجة
 لتحضيرية ؟االجتماعية المصور لطفل التربية ا

 تم التحقق من صدق المقياس باستخدام كل من صدق المحتوى وصدق المفيوم.
بعد صياغة المقياس بصورتو األولية تم عرضو عمى مجموعة من المحكمين وعددىم  صدق المحتوى:

حيث طمب منيم الحكم عمى مدى  ،2االجتماعية بجامعة ورقمةاإلنسانية و سبعة أساتذة من كمية العموم 
وبناًء عمى رأي المحكمين ومبلحظاتيم  األبعاد التي ينتمي إلييا كل بند، مة الصور لمبنود، وأيضا مامبلئ

 تم إجراء التعديبلت المطموبة عمى بعض الصور.
( وأصبح: يحافظ عمى نظافة محيطو بدال من: يبقي مكانو نظيفًا 11كما تم تعديل في صياغة البند)

: يطيع كبلم المعممة، بداًل من: يمتزم بالتعميمات ( وأصبح04البند)ن يذكره أحد، كما تم تعديل دون أ
( موقفًا مصورًا موزعة عمى ثبلثة أبعاد 18)كونة لممقياس)البنود( المقدمة لو، وبذلك أصبح عدد المواقفالم

 وىي كما يمي:
 .12، 10، 8، 6، 5، 3، 2، 1: بنود وىي ثمانيةالتواصل االجتماعي: يضم  .1
 .14، 13، 11، 9، 4: بنود وىي سةخمالتعاون: يضم  .2
 .18، 17، 16، 15، 7بنود وىي:  خمسةالمشاركة الوجدانية  .3

يرجع السبب في اختيار صورتين لممقياس إحداىما لمذكور واألخرى لئلناث إلى أن األطفال في سن 
لو طمب  فمن المتوقع أن يتأثر حكم الطفل الذكر ،)الجندر(وات يدركون ثبات النوع االجتماعي( سن5-6)

 (369، 2010)قطامي واليوسف،  .منو ماذا يفعل لو كان مكان البنت
م حساب االرتباط بين أبعاد المقياس والدرجة الكمية ت االرتباط الداخمي بين أبعاد المقياس والدرجة الكمية:

، وقد تم استخدام معامل ارتباط )المفيوم(ن استخدامو كمؤشر عمى صدق البناءكلممقياس، الذي يم
 ( يوضح ذلك:2بين كل بعد من أبعاد المقياس والدرجة الكمية، والجدول) (بيرسون)

 

                                                 
باعمر الزىرة  د. –مية بن عمارة س د. –باوية نبيمة  د. –د. غربي صبرينة  –د. ميسون سميرة  أسماء األساتذة المحكمين لممقياس: 2
 .د. رويم فايزة –خبلدي يمينة  د. –



                                          
 

 

 ( معامالت االرتباط بين أبعاد المقياس والدرجة الكمية2)جدول

 البعد معامل االرتباط مع الدرجة الكمية
 التواصل االجتماعي 0.87
 التعاون 0.82
 المشاركة الوجدانية 0.59

 

 أن كل معامبلت االرتباط المستخرجة بين أبعاد المقياس والدرجة الكمية من خبلل الجدول يتبين
  ، وىو ما يؤكد صدق المقياس.وموجبة دالة
  طفل، وبعد أسبوعين  50تم تطبيق المقياس عمى عينة قواميا  مؤشر الثبات واالستقرار بمرور الزمن: -

 (.0.57)بيذه الطريقة اتامل الثبتم إعادة تطبيق المقياس عمى نفس العينة، وبمغ مع
وفي ىذه الطريقة يتم تقسيم المقياس إلى قسمين متساويين، لكل  النصفية: التجزئةبثبات مؤشر ال -

فييما درجتان إحداىما عمى النصف األول وثانييما عمى النصف األخير، ثم إيجاد معامل  مفحوص
من المقياس، وبمغ معامل  النصفية بين النصف األول والنصف الثاني الثبات عن طريق التجزئة

 .(0.74)بمعادلة سبيرمان براون الثبات بعد التصحيح
    (ألفا كرونباخوقد تم حساب معامل الثبات بطريقة) معامل ألفا كرونباخ:ثبات االتساق الداخمي ب -

 ة مرتفعة مما يؤكد ثبات المقياس. قيم ( وىي0.70وقد بمغ )
قول أن مقياس الميارات االجتماعية المصور لطفل التربية العمى نتائج السؤال األول يمكننا  وبناء

 التحضيرية يمتمك بينات صدق وثبات مقبولة ومبلئمة لخصائص المقياس الجيد.

ما العوامل التي يتكون منيا مقياس الميارات عمى:  السؤال الثاني ينص :الثاني السؤال عرض نتيجة
  االجتماعية المصور لطفل التربية التحضيرية ؟

( طفل 200صورتو األولية عمى عينة تتكون من)تم تطبيق المقياس في  اللئلجابة عن ىذا السؤ 
( ذكرًا وذلك بيدف استخراج داللة صدق البناء لممقياس، ولدعم ىذا 90( أنثى و)110)لمتربية التحضيرية

ل المقياس وتحديد تشك)األبعاد( التي لتحديد العواملكأسموب أمثل  يالتحميل العامم الصدق تم استخدام
بطريقة المكونات األساسية وذلك باستخدام  يحساب التحميل العاممتم وقد  )المتغيرات(،تشبع البنود

وتم التحقق من توفر شروط استخدام  ،(200)ن=لمصفوفة االرتباط بين درجات SPSSالبرنامج اإلحصائي
( يبين منحنى التوزيع الطبيعي لكافة 1)كل، والشباختبار توزيع البيانات االتحميل العاممي لمبيانات بدءً 
 متغيرات الميارات االجتماعية.

 
 
 



 

 

 
 منحنى التوزيع الطبيعي لمتغيرات المهارات االجتماعية(: 1)شكل

 

 ولمحكم عمى أن مصفوفة االرتباطات بين العوامل قابمة لمتحميل العاممي يجب أن تتحقق المحكات
 (83، 2012تيغزة، )التالية: 
 
 

 

 .0330االرتباطات تتعدى  عامبلتم أن تكونغي ينبأ. 
 .(0.00001)محدد مصفوفة االرتباطات أكبر منالقيمة المطمقة لكون تأن يجب ب. 

 .إحصائيا داال Bartlett’s test of Sphericity اختبارج. ينبغي أن يكون 
 .0.50لكافة المصفوفة أعمى من  Kaiser-Meyer-Oklin (KMO)أن يكون اختبار يجب د. 

 Principalوقد تحققت المحكات المذكورة سابقًا عند التطبيق، واستخدمنا طريقة المكونات األساسية 

Componentثم تدوير المحاور بطريقة التدوير المتعامد ، Varimax  وذلك لمعوامل التي يبمغ الجدر الكامن
ت نتائج التحميل ، وأظير (يزركا( وفقًا لمحك)0.40)يزيد تشبعيا عنلكل منيا أكثر من الواحد الصحيح، و 

( من التباين %57.66)فسرت مجتمعة ما مجموعو )أبعاد(( بندًا في سبعة عوامل18العاممي عن تشبع)
أربعة عوامل استخبلص يذا تم وب، وتم استبعاد العوامل التي تحتوي عمى أقل من ثبلثة متغيرات، الكمي
 ( بند، وىي كما يمي:16)تضم

    (، وقد تشبع 14.888)( ونسبة التباين المفسر2.680)ر الكامن ليذا العاملبمغ الجذ العامل األول:
(، واشتممت البنود عمى 0.57و 0.43)اوحت تشبعاتيا بينتر  ،4، 5، 14، 11، 3، 9و ستة بنود ىي: عمي

 اإلصغاء والحديث والمساعدة والسؤال عن الزمبلء، وليذا تم تسمية العامل بالتواصل االجتماعي.
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 )البنود( المستخمصة بعد التدوير لعامل التواصل االجتماعي( مصفوفة المتغيرات3)جدول

 
 

 
 

 
 
 

ىي:  ميو ثبلثة بنود(، وقد تشبع ع97989)( ونسبة التباين المفسر77798)بمغ جذره الكامن العامل الثاني:
وتم  ود انتظار الدور ومشاركة اآلخرين(، وتناولت البن0.62و 0.52)اوحت تشبعاتيا بينتر  ،6، 7، 12

 تسمية العامل بالتعاون.

 )البنود( المستخمصة بعد التدوير لعامل التعاون( مصفوفة المتغيرات4)جدول

 
 

 
 
 
 
 
 
 

(، وقد تشبع عميو أربعة بنود ىي: 8.080)( ونسبة التباين المفسر1.454)بمغ جذره الكامن :العامل الثالث
اء التحية واالعتذار وفيم تعابير لقإ(، وتناولت البنود 0.62و 0.43)اتيا بينحت تشبعاو تر  ،1، 13، 16، 17

 الوجو، وتم تسمية العامل بالمشاركة الوجدانية.

 )البنود( المستخمصة بعد التدوير لعامل المشاركة الوجدانية( مصفوفة المتغيرات5)جدول

 البند تشبعال
 17البند  620.
 16البند  538.
 13البند  480.
 1 البند 432.

 الجذر الكامن 1.454
 نسبة التباين 8.080

 البند التشبع
 12البند  629.
 7البند  596.
 6البند  527.

 الجذر الكامن 1.798
 نسبة التباين 9.989

 البند التشبع
 9البند  .570
 3البند  .538
 11البند  .538
 14البند .530
 5البند .437

 4البند  495.
 الجذر الكامن 2.680
 نسبة التباين 14.888



 

 

(، وقد تشبع عميو ثبلثة بنود ىي: 6.888)( ونسبة التباين المفسر1.240)بمغ جذره الكامن :العامل الرابع
(، واشتممت البنود عمى طاعة األوامر وحب العمل 0.59و 0.42)اوحت تشبعاتيا بينتر  ،15، 8، 10

 الجماعي والحزن، وتم تسمية العامل بالضبط االجتماعي االنفعالي.

 عامل الضبط االجتماعي االنفعالي)البنود( المستخمصة بعد التدوير ل( مصفوفة المتغيرات6)جدول

 البند تشبعال
 10البند  424
 8البند  595
 15البند  434

 الجذر الكامن 1.240
 نسبة التباين 6.888 %

 

 خاتمة:

مقياس الميارات االجتماعية ية لالدراسة السيكومتر أن  يمكن القولعمى النتائج المتوصل إلييا،  بناء
بعد تطبيقو عمى عينة  عمومًا،جيدة صدق وثبات  بينات ودالالت تعطأالمصور موضع ىذه الدراسة 

مقياس الميارات االجتماعية  كما أن الدراسة العاممية لبنود التربية التحضيرية بمدينة ورقمة، من أطفال
ي ليذا المقياس، وىذا ما يمكن أن يقدم دعمًا إضافيًا أعطت بدورىا مؤشرات ميمة لمصدق العامم المصور

رح يمكن استخدامو وعميو نرى أن ىذا المقياس المقتلصالح ىذا المقياس لبلستعمال في البيئة الجزائرية، 
الميارات االجتماعية لمطفل، وتحديد الحاالت التي تعبر عن نقص في بعض في تشخيص مستوى 

رشادية،إلالميارات االجتماعية تمييدًا  كما يمكن أن يستخدم المقياس المقترح  خضاعيا لبرامج تدريبية وا 
                                                                      في دراسات جامعية مستقبمية.

 مقترحات الدراسة:
 يمي: بما اأن يوصي نينتيجة لما أسفرت عنو الدراسة، يمكن لمباحث

تمام بقياس وتنمية الميارات االجتماعية لدى الطفل في كل مراحل التعميم، ألن الميارات ضرورة االى .7
 االجتماعية مؤشر من مؤشرات النجاح في الوسط المدرسي.

)مقياس الميارات االجتماعية المصور(، مما يدعم نتائج الدراسة وتعميم . اإلفادة بأداة الدراسة الحالية0
 الفائدة منيا.

 .رح مدرسي في جميع المدارس وتفعيمو ليناقش من خبللو المشكبلت االجتماعية المختمفة. تشكيل مس3
 . إعادة النظر في الطرق المتبعة في تدريس أطفال التربية التحضيرية، فقد لمسنا أنيا تعيق نمو4

الميارات االجتماعية لؤلطفال، حيث أنيا ال توفر ليم فرصة لمتفاعل مع بعضيم في إطار موجو 
 نظم.وم

. دراسة العبلقة بين الميارات االجتماعية في مرحمة السنة التحضيرية والتحصيل الدراسي في السنة 5
 بتدائي، وىذا لموقوف عمى أىمية الميارات االجتماعية.ااألولى 
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 قبل التصوير مقياس المهارات االجتماعية ألطفال التربية التحضيريةبنود : (1)ممحق

 نادراً  أحياناً  دائماً  البند الرقم
    يبادر بإلقاء التحية عمى اآلخرين 1
    يتكمم بصوت مناسب لمموقف 2
    "شكرا" المباقة  تعبير يستعمل 3
    يصغي جيدا عندما يخاطبو اآلخرون 4
    يستمع إلى زمبلئو 5
    يتواصل بصريا حيث ينظر في عيني من يتحدث إليو 6
    مبلئو في ألعابو الخاصةيشرك ز  7
    يطيع أوامر المعممة 8
    يساعد اآلخرين 9
    يحب العمل الجماعي 10
    يحافظ عمى نظافة محيطو 11
    ينتظر الدور المحدد لو 12
    يعتذر عند الخطأ 13
    يسأل عن زميمو إذا غاب 14
    يحزن عندما يشاىد موقف محزن 15
    انلوجو الفرحيفيم تعبير ا 16
    يفيم تعبير الوجو الغضبان 17
    يفيم تعبير الوجو الحزين 18

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نموذج تسجيل وتصحيح إجابة الطفل: (2)ممحق

 
 
 

 01موقف

  وزن البديل البديل
 
 

 02موقف

  وزن البديل البديل
 
 

 03موقف

 وزن البديل البديل
 1 أ 1 أ 2 أ
 2 ب 3 ب 3 ب
 3 ج 2 ج 1 ج

 
 

 04موقف

 وزن البديل البديل
 
 

 05موقف

 وزن البديل البديل
 
 

 06موقف

 وزن البديل البديل
 2 أ 2 أ 1 أ
 3 ب 1 ب 3 ب
 1 ج 3 ج 2 ج

 
 

 07موقف

 وزن البديل البديل
 
 

 08موقف

 وزن البديل البديل
 
 

 09موقف

 وزن البديل البديل
 1 أ 3 أ 2 أ
 2 ب 2 ب 3 ب
 3 ج 1 ج 1 ج

 
 

 10موقف

 وزن البديل البديل
 
 

 11موقف

 وزن البديل البديل
 
 

 12موقف

 وزن البديل البديل
 2 أ 1 أ 2 أ
 3 ب 3 ب 3 ب
 1 ج 2 ج 1 ج

 
 

 13موقف

 وزن البديل البديل
 
 

 14موقف

 البديل
وز 
  ن البديل

 
 15موقف

 وزن البديل البديل

 3 أ 1 أ 2 أ
 1 ب 2 ب 1 ب
 2 ج 3 ج 3 ج

 
 

 16موقف

  وزن البديل البديل
 

 17موقف
 ذكور

  وزن البديل البديل
 

 18موقف
 ذكور

 وزن البديل البديل
 3 أ 1 أ 1 أ
 2 ب 3 ب 2 ب
 1 ج 2 ج 3 ج

 
 17موقف
 إناث

 1 أ
 18موقف
 إناث

 3 أ
 1 ب 2 ب
 2 ج 3 ج

 
 
 
 
 



                                          
 

 

 (7البند )مقياسمثال لموقف مصور من مواقف ال :(3ممحق)

 

 
 
 

 
 ه النظر جيدا إلى الصورة، ويشرح لو الموقف: محمد يمعب بالكرة ، سامي 

أن يتأكد من فيم الطفل لمموقف : ماذا يفعل محمد؟  ليس لو كرة فيطمب منو : ممكن ألعب معك بالكرة   
 

 

منعطيكش: ي لعفافوتقول ( تحكمي البوبيةالبديل)أ  

؟ة نتاعيتمعبي بالبوبي                

 

 

 
 

)ب( أو تعطي لزميمتك تمعب معاك بالبوبية ؟البديل  

 

 
 

 
 

( أو تحكمي البوبية وتروحي لمكان آخر؟البديل)ج  

 
 
 
 
 

* نشكر السيد عرباوي مدير ابتدائية الشيخ بوعمامة بتقرت، الذي قدم لنا تسييبلت بتصوير المواقف المتضمنة في مقياس 
 لحالية.ارات االجتماعية لمدراسة االمي

ح ليا طفمة الصورة ويشر يعرض الفاحص عمى ال -
 اعفاف تطمب منيالموقف: ىبة تمعب بالبوبية، و 

 .باش تعطييا تمعب بالبوبية
أنت كي تكوني تمعبي بالبوبية نتاعك، وتجيك 
زميمتك)يسمي اسم واحدة من زميبلتيا( وتقولك 

 أعطني نمعب بالبوبية، واش ديري؟
 

 

 

 

 


